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GRAND PRIX i worek medali
W hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół nr 1 
w Łosicach odbył się IX Otwarty Turniej Tańca 
Nowoczesnego. Reprezentantki Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie po raz kolejny zaprezentowały się 
wspaniale.

W Turnieju wzięło udział 28 zespołów tanecznych 
z 3 województw: mazowieckiego, lubelskiego 
i podlaskiego. W zmaganiach tanecznych uczest-
niczyło ponad 530 uczestników. Turniej roze-

grany był w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 11, 

juniorzy (12-15 lat) i dorośli powyżej 15 lat. Organizatorem 
zmagań tanecznych był Łosicki Dom Kultury, Urząd Miasta 
i Gminy Łosice. Patronat honorowy sprawował Starosta 
Łosicki.

Celem turnieju była integracja środowiska tworzącego 
amatorski ruch artystyczny, popularyzacja zespołowych form 
tanecznych, walorów artystycznych i wychowawczych, wy-
miana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi 
i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.

GOK w Wiązownie reprezentowało 38 tancerek z 4 zespo-
łów tanecznych: „TAKCIK”, „TAKT”, miniformacji „RYTM” 
i „TAKT”. Dziewczęta wystąpiły w trzech kategoriach wieko-
wych: dzieci, juniorzy i młodzicy. Tancerze prezentowali się 
w następujących kategoriach tanecznych: disco dance (solo, 
duety, miniformacje i formacje), hip hop (solo, duety, minifor-
macje i formacje), show dance (miniformacje i formacje)

Zmagania tancerzy oceniało 3-osobowe jury, w skład które-
go weszli licencjonowani sędziowie.
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W numerze „Powiązań”, który macie 
Państwo przed sobą, znajdziecie sporo 
materiałów z kategorii tzw. lekkiej. 
Są to relacje z kwietniowo-majowych 
koncertów oraz innego rodzaju wydarzeń 
kulturalnych zaistniałych na terenie naszej 
Gminy. Jednym z nich był Powiatowy 
Konkurs Piosenki Polskiej odbywający się 
od kilku lat wiosną w Gminnym Ośrodku 

Kultury. Każdego roku jurorzy, za każdym razem w innym składzie, 
wybierają najlepszych wykonawców rodzimej piosenki w różnych 
kategoriach wiekowych. Impreza adresowana jest głównie do dzieci 
i młodzieży (do kategorii dorośli zgłosiły się w tym roku tylko dwie 
osoby) i jest cenna, nie tylko dlatego, że pomaga odkryć młode talenty 
wokalne, ale i z tego powodu, że promuje polską piosenkę, na co 
organizatorzy i jurorzy kładą nacisk w rozmowach z dziennikarzami. 
Niestety, chociaż „powiatowy”, w praktyce jest to rywalizacja 
na śpiew niemal wyłącznie pomiędzy uczestnikami z Gminy 
Wiązowna, bo z ponad 50 artystów-amatorów zaledwie 4 przybyło 
z Otwocka, i po 1 osobie z Józefowa oraz Kołbieli. Może warto byłoby 
mocniej, bardziej zdecydowanie i ekspansywnie zapromować tę 
imprezę w szkołach i placówkach kultury regionu otwockiego, 
żeby przymiotnik „powiatowy” nabrał realnego znaczenia, a nie był 
li tylko leksykalnym ozdobnikiem. Innego rodzaju wrażeń i przeżyć 
dostarczył koncert pieśni maryjnej w barokowym wnętrzu kościoła 
w Gliniance, który odbył się w ramach cyklu imprez pod nazwą 
„Mazowsze w Koronie”. Relację znajdziecie na tylnej stronie czyli 
zewnętrznej okładce naszego miesięcznika. A ponieważ maj 
to tradycyjnie miesiąc książki (niektórzy pamiętają jeszcze słynne 
majowe Dni Oświaty, Książki i Prasy i kiermasz przed warszawskim 
Pałacem Kultury i Nauki), nie mogło zabraknąć materiału 
poświęconego czytelnictwu w gminnej bibliotece i jej fi liach. 
Mówi o tym jej szefowa, Hanna Kobza, przy okazji apelując o zwrot 
przetrzymywanych od dawna pozycji. Obiecuje abolicję czyli zaniechanie 
na pewien czas egzekwowania kar. Chyba warto skorzystać.

Jest w „Powiązaniach” obszerny (rozkładówka) akcent 
patriotyczno-historyczny w postaci relacji z dziewiątej 
już uroczystości z okazji zrzutu grupy cichociemnych 
w malcanowskim lesie w kwietniu 1944 roku. 
Poruszające jak zwykle spotkanie (niektórzy mieli łzy w oczach) 
uświetniło wręczenie szabli – daru od Wójta Gminy – najstarszemu 
weteranowi z wiązowskiej ziemi, Władysławowi Ząbergowi.

A ponieważ życie to nie tylko koncerty i odświętne wydarzenia, 
ale również codzienność, która czasem skrzeczy, jęczy, a nawet 
krzyczy – możecie przeczytać w tym numerze o pełnym emocji 
spotkaniu Pani Wójt z mieszkańcami Emowa, na którym poruszano 
tematy m.in. zamkniętej drogi do Otwocka oraz dającej się 
mieszkańcom we znaki oczyszczalni; dowiecie się też dlaczego 
organizacje pozarządowe z terenu Gminy Wiązowna, a zwłaszcza 
klubu sportowe, mają za złe władzom i radnym wysokość 
tegorocznego wsparcia fi nansowego. Na ten temat narosło wiele 
plotek, warto więc przyjrzeć się bliżej temu tematowi zarówno 
w materiale z ostatniej sesji Rady Gminy, jak i ze spotkania Pani Wójt 
z przedstawicielami ngo. Z ostrożnym optymizmem można przyjąć, 
że szefowa Gminy znalazła wyjście z impasu, ale póki co 
– nie zapeszajmy, przynajmniej do najbliższej sesji RG.

 Wasz redaktor naczelny
 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!WYNIKI IX TURNIEJU 
TAŃCA NOWOCZESNEGO W ŁOSICACH:

Formacja „TAKCIK” – I miejsce w kat. formacji disco dance 
dzieci do lat 11
Formacja „TAKT” – I miejsce w kat. formacji disco dance ju-
niorów (12-15 lat)
Miniformacja „TAKT” – I miejsce w kat. formacji disco dance 
juniorów
Miniformacja „RYTM” – II miejsce w kat. miniformacji disco 
dance juniorów.

SOLO DISCO DANCE DZIECI:
Zuzanna Miklińska – I m. i złoty medal
Julia Przywoźna – II m. i srebrny medal
Urszula Mucha – III m. i brązowy medal
Kamila Skwara – IV m.
Paulina Wypustek – V m.
Julia Grunwald – VI m.

SOLO DISCO DANCE JUNIORÓW:
Agnieszka Ziubińska – I m. i złoty medal
Justyna Jedlak – II m. i srebrny medal
Julia Milewska – III m. i brązowy medal
Julia Kocon – IV m.
Ilona Twardowska – V m.
Natalia Ciąćka – VI m.

SOLO DISCO POWYŻEJ 15 LAT:
Maja Burakowska – I m. złoty medal
Kinga Gardocka – II m. i srebrny medal

DUETY DISCO DANCE DO LAT 11:
Zuzanna Miklińska i Kamila Skwara – I m. i 2 złote medale
Urszula Mucha i Paulina Wypustek – II m. i 2 srebrne medale
Katarzyna Smolak i Paulina Janaszek – III m. i 2 brązowe medale 
Julia Czabaj i Patrycja Łojewska – IV m. 

DUETY DISCO DANCE JUNIORÓW:
Katarzyna Kobza i Agnieszka Ziubińska – I m. i 2 złote medale
Natalia Ciąćka i Justyna Jedlak – II m. i 2 srebrne medale
Julia Przywoźna i Anna Skwara – III m. i 2 brązowe medale
Julia Milewska i Aleksandra Zalewska – IV m.
Daria Brzostowicz i Ilona Twardowska – V m.
Anna Kopczyńska i Helena Voss – VI m.

DUETY DISCO DANCE POW.15 LAT:
Maja Burakowska i Kinga Gardocka – I m. i 2 złote medale

Podziękowania kierujemy do rodziców i członków rodzin, 
którzy aktywnie uczestniczyli w roli opiekunów zespołów. 
Tancerkom gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy ko-
lejnych sukcesów!!!

 ANNA CHWALCZUK

SERDECZNIE GRATULUJĘ SUKCESÓW 
NASZYM WSPANIAŁYM TANCERKOM.

WÓJT ANNA BĘTKOWSKA
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Dzięki dotacji MKiDN na budynek w Woli Karczewskiej, rada wprowadziła inwestycję do WPF w rozłożeniu na trzy lata. 
W tym roku wydane zostanie 300 tys. zł dotacji oraz 315 tys. zł wkładu własnego. Radni poprosili o sprawdzenie u kilku fi rm, 
czy można zorganizować komunikację lokalną za niższą cenę, a z lepszymi połączeniami niż dyktuje ZTM. Na razie zwiększono 
o 280 tys. zł. kwotę na obecny system.

Przyjęto budowę wodociągu w Emowie i oświetlenia ul. Nadrzecznej. Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę legalności 
leasingu samochodu asenizacyjnego i oprogramowania przez ZWiK oraz rozbudowy wodociągu poza granice gminy i realizacji 
nowych przyłączy.

Nie ma zgody na wydanie 280 tys. zł., by połączyć ul. Nadrzeczną/Turystyczną z DK 17, gdy na remont wszystkich dróg 
gminnych w br. jest w budżecie o połowę mniej środków. Urząd będzie prowadził rozmowy z fi rmami z tych ulic, aby doszło 
do inicjatywy lokalnej. Na odbudowę zamkniętej ul. Mlądzkiej w Emowie przeznaczono 500 tys. zł., a 50 tys. zł. – na koncepcję 
odwodnienia gminy.

Na ostatniej sesji wójt przedstawiła projekt stanowiska rady dot. zabezpieczenia środków na kulturę fi zyczną. 
Rada przyjęła je w zmienionej treści. Zwróciła się w nim do wójt z ponowną prośbą o wygospodarowanie dodatkowych 
środków z oszczędności w administracji publicznej. Rada nie chce zmniejszać rezerwy ogólnej dla dofi nansowania organizacji 
przy jednoczesnym staraniu Gminy o oprocentowane kredyty na inwestycje. Apeluje do organizacji o aktywne pozyskiwanie 
środków także w powiecie, województwie i ministerstwie sportu, a do wójt o pomoc UG w przygotowaniu takich wniosków.

Rada przychyliła się do projektu uchwały wójt o niewyrażeniu zgody na rozliczenie opłaty adiacenckiej zgodnie z wnioskiem 
podmiotu, nadała nazwę (Zdrojowa) ostatniej pominiętej przez poprzednią radę ulicy w Woli Duckiej i ustaliła nowe liczby 
godzin obowiązkowych dla niektórych nauczycieli.  Kolejna sesja 30 maja w Zakręcie.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy Wiązowna

Patowa sytuacja
Ostatnia sesja Rady Gminy Wiązowna, której obrady toczyły się w dniu 
25 kwietnia, rozpoczęła się od wniosku wójt Anny Bętkowskiej o rozszerzenie 
porządku obrad o punkt dotyczący wypracowania stanowiska rady na temat 
dotacji dla organizacji pozarządowych – klubów sportowych działających 
na terenie Gminy Wiązowna.

Był to bardzo ważny i palący pro-
blem, bo organizacje te otrzymały 
mniejsze wsparcie fi nansowe niż 
w latach ubiegłych i wynikło stąd 

wiele żalu i pretensji pod adresem władz 
oraz samorządu. Dyskusja toczyła się wo-
kół dobrze znanego z poprzedniej, mar-
cowej sesji tematu: czy środki na wsparcie 
ngo mają pochodzić z rezerwy budżetowej, 
jak chciała wójt, czy z wydatków na admini-
strację, jak życzyli sobie radni.

– Nie ma jeszcze nawet połowy roku, 
to za wcześnie, żeby osłabiać pulę admini-
stracji. Taki krok z mojej strony byłby wy-
soce nieracjonalny, bo budżet administracji 
został zaplanowany bez rezerw, zgodnie 
z potrzebami i „obcięty” – przedstawiła 
po raz kolejny swoje argumenty Bętkowska.

Wywiązała się dłuższa dyskusja, w któ-
rej głos zabierali z miejsc dla publiczno-
ści przedstawiciele zainteresowanych stron 
czyli klubów. Na przykład, prezes Advitu 
Paweł Orliński odczytał apel do władz oraz 
samorządu gminy.

– Kwota jaką otrzymamy z konkursu 
na naszą działalność czyli 23 tys. zł nie po-
zwoli naszemu klubowi na przetrwanie. 

Zwracam się w imieniu około 150 naszych 
zawodników o kwotę wyższą, wynoszącą 
32 tys. zł – powiedział Orliński.

Radny Robert Duczek zwrócił się do 
niego z pytaniem, do jakich jeszcze urzę-
dów zwracali się o dofi nansowanie. Kiedy 
padła odpowiedź, że tylko do Urzędu Gmi-
ny Wiązowna, radny rzekł: – Przecież moż-
na próbować także w innych – i wymienił 
Starostwo Powiatowe w Otwocku, Zarząd 
Województwa Mazowieckiego oraz Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki.

– Wasz klub ma już 50 lat, jest to wy-
starczająco długi okres, żeby rozejrzeć się 
w możliwościach dofi nansowywania dzia-
łalności. Moim zdaniem środki z budżetu 
gminy są po to, żeby ewentualnie uzupełnić 
to czego wam brakuje. Zachęcam, żebyście 
bardziej śmiało próbowali własnych sił i wy-
pływali na szersze wody. To odnosi się 
nie tylko do Advitu, ale również do pozosta-
łych klubów – zabrała głos przewodnicząca 
Rady Gminy Monika Sokołowska, która 
następnie ogłosiła przerwę w obradach, 
podczas której samorządowcy udali się 
na naradę. Po jej zakończeniu i wznowieniu 
sesji przewodnicząca odczytała wypracowa-

ne stanowisko o następującym brzmieniu: 
„Uznając za zasadne wspieranie krzewienia 
kultury fi zycznej na terenie Gminy Wiązow-
na, w nawiązaniu do wniosku komisji bu-
dżetowej, popartego przez radnych na sesji 
w dniu 28 marca 2012 roku, Rada Gminy 
Wiązowna zwraca się do Wójta Gminy Wią-
zowna z ponowną prośbą o wygospodaro-
wanie na ten cel dodatkowych środków 
z budżetu Gminy Wiązowna, z oszczędno-
ści w dziale Administracja Publiczna.

Rada Gminy Wiązowna nie widzi zasad-
ności zmniejszania rezerwy ogólnej na rzecz 
dofi nansowania organizacji pozarządowych 
i jednoczesnego starania się Gminy Wią-
zowna o oprocentowane kredyty na nie-
zbędne inwestycje.

Rada Gminy Wiązowna apeluje do or-
ganizacji pozarządowych o większą aktyw-
ność w pozyskiwaniu środków publicznych 
u innych niż Gmina podmiotów, w szcze-
gólności w Powiecie Otwockim, Zarządzie 
Województwa Mazowieckiego, Minister-
stwie Sportu i Turystyki. Rada prosi Wójta 
Gminy Wiązowna o pomoc w przygotowa-
niu i rozliczaniu takich wniosków”.

Sprawa dotacji dla organizacji pozarzą-
dowych natrafi ła więc na kolejny impas, 
bo była prawie jednogłośnym (podczas gło-
sowania nad przyjęciem własnego stanowi-
ska 12 radnych oddało głosy za, a 2 wstrzy-
mało się – w sesji uczestniczyło 14 radnych) 
odrzuceniem propozycji pani wójt, żeby 
środki na wspomożenie klubów zaczerpnąć 
z rezerwy budżetowej. Negatywnie ocenił 
stanowisko wypracowane przez radnych 
obecny na sali działacz sportowy i radny 
powiatowy z terenu Gminy Wiązowna, 
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Janusz Budny, które nazwał je „komplet-
nym patem”.

– Sytuacja w samorządach jest zła, co jest 
odbiciem ogólnie złej sytuacji w całym kra-
ju. Brakuje pieniędzy, wszędzie szukamy 
oszczędności, także w starostwie. Postawi-
liście państwo panią wójt pod ścianą zmu-
szając ją do brania środków z administra-
cji, na co nie może sobie pozwolić. Wasze 
stanowisko w praktyce nic nie znaczy, jest 
kompletnym patem – powiedział Budny.

* * *
W dalszej części sesji, podczas dyskusji 

jaka pojawiła się nad projektem uchwały 
o nazwie „przyjęcie oceny zasobów pomo-
cy społecznej dla Gminy Wiązowna za 2011 
rok” (w tym punkcie głos zabrała dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Małgorzata Łysik, która przedstawiła roz-
liczenia wydatków kierowanej przez siebie 
instytucji). Padła propozycja niektórych 
radnych, żeby dokument cofnąć do wnio-
skodawcy w celu naniesienia niezbędnych 
poprawek, a następnie przedstawić go do 
weryfi kacji Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Spraw Społecznych. I tak uczyniono.

Debatowano nad niewyrażeniem zgody 
na rozliczenie opłaty adiacenckiej ustalonej 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
wywołanego podziałem jednej z działek 
w Wiązownie Gminnej w sposób zgodny 
z wnioskiem zobowiązanego do wniesienia 
opłaty. A wniosek był taki, że strona zobo-
wiązana do wniesienia opłaty zapropono-
wała, żeby nastąpiło to w formie przenie-
sienia na gminę prawa własności do drogi 
wewnętrznej dojazdowej.

– Wnioskodawcy uważają, że Rada Gmi-
ny może przyjąć taką konwersję. Jest to jed-
nak niekorzystne dla gminy, bo w drogę tę 
– gdyby stała się własnością gminy – trzeba 
byłoby zainwestować w celu zapewnienia 
jej bezpieczeństwa, poprzez chociażby jej 
utwardzenie. A opłata adiacencka z tego ty-
tułu jest wysoka, przyjęcie jej jest dla nas 
bardziej korzystne niż ta wymiana – przed-
stawiła temat pani wójt.

– Racja, lepsze pieniądze niż działka bę-
dąca dla gminy obciążeniem – odezwały się 
głosy.

Radni poparli rozstrzygnięcie zapropo-
nowane przez szefową gminy.

Zaakceptowano uchwałę dotyczącą okre-
ślenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela. Przyjęto mię-
dzy innymi, że tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych, opiekuńczych wy-
nosić będzie 26, dla pedagogów, psycholo-

gów, logopedów, rehabilitantów, doradców 
zawodowych itp. W tym punkcie zabrał 
głos Andrzej Cholewa, przewodniczący ko-
misji rewizyjnej i członek komisji oświaty.

– Karta Nauczyciela jasno deklaruje 
wymiar godzin pracy dla nauczycieli, ale 
dla przedstawicieli innych profesji w szko-
łach już nie. Propozycja pani wójt, żeby 
tych godzin było 26 tygodniowo, wydaje 
mi się bardzo rozsądna – powiedział radny. 
13 członków rady zagłosowało „tak”, 
a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Projekty wprowadzenia zmian do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Wią-
zowna na lata 2012-2024 oraz do Uchwały 
Budżetowej Gminy Wiązowna na 2012 rok 
omówił łącznie skarbnik gminy Wiesław 
Miłkowski. Wynikła przy tym dosyć emo-
cjonująca dyskusja dotycząca samochodu 
asenizacyjnego oraz oprogramowania kom-
puterowego zakupionych w leasing przez 
gminną jednostkę – Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji. Zakupy te nie zostały zgłoszo-
ne przez dyrekcję ZWiK do WPF, o co już 
na marcowej sesji wielu radnych miało pre-
tensje do dyrektora Janusza Chabra. Teraz 
do tego tematu powrócił Jan Markowski.

– Składam wniosek o nie wprowadzanie 
tych pozycji do WPF, bo usankcjonowałoby 
to samowolę jaką są te zakupy – powiedział 
radny Markowski.

Poproszono o zabranie głosu radcę 
prawnego, panią mecenas.

– Zakup ten, wykonany bez uzyskania 
zgody, był rzeczywiście w sensie obiektyw-
nym naruszeniem. Ale naruszenie to już za-
istniało, a państwo ze ZWiK na poprzedniej 
sesji przyznali się do tego i wyrazili skru-
chę (pani mecenas miała na myśli dyrekto-
ra oraz główną księgową, którzy zabierali 

wówczas głos w imieniu zakładu budże-
towego ZWiK – PK). Należałoby jednak 
wprowadzić ten zakup do WPF, bo tego 
wymaga procedura, a nie wprowadzenie go 
i tak nie zmieni faktu, że takie naruszenie 
prawa nastąpiło – powiedziała prawniczka.

– Podtrzymuję swój wniosek, bo w prze-
ciwnym razie będzie to zachęta dla każdej 
komórki gminnej do samowoli – zaprote-
stował Markowski.

Jego wniosek jednak odrzucono: za przy-
jęciem padł tylko jeden głos, 9 członków 
rady było przeciwnych, a 4 osoby wstrzy-
mały się. 

Oba projekty uchwał czyli zmiany do 
Wieloletniego Planu Finansowego oraz do 
Uchwały Budżetowej na obecny rok przyję-
to 10 głosami za przy 4 przeciwnych (WPF) 
oraz 9 za przy 4 przeciwnych i 1 wstrzy-
mującym się (Uchwała Budżetowa). W obu 
przypadkach głosy przeciwne oddały te sa-
me osoby: Marzena Dach, Piotr Izdebski, 
Jan Markowski, Waldemar Suchecki. 

W kolejnej uchwale rada zleciła Komi-
sji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wią-
zownie. 

Wynik kontroli ma zostać przedstawiony 
Radzie Gminy do końca października tego 
roku.

Jedna z uchwał została przyjęta wyjątko-
wo szybko i przy całkowitej jednomyślności 
samorządowców. Chodziło o nadanie nazwy 
ulicy ogólnie dostępnej w Woli Duckiej łą-
czącej ulice Słoneczną i Wiosenną. Nowa 
nazwa to Zdrojowa i w ten sposób wszyst-
kie ulice w tym sołectwie mają na obecną 
chwilę swoje nazwy, bo ta była ostatnią do-
tąd nie nazwaną. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Spotkanie w Emowie

Wodociąg – trudne początki

Wójt Anna Bętkowska oraz radny 
Rafał Nejman wzięli udział w dniu 
20 kwietnia br. w zebraniu 
mieszkańców osiedla Emów.

W dniu 26 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
miejscowości: Wiązowna Kościelna, Duchnów, Pęclin i Kąck dotyczące budowy 
sieci wodociągowej w okolicy ulic Kąckiej w Wiązownie Kościelnej, Duchnowa, 
Pęclina i Kącka. Z przybyłymi spotkali się zastępca wójta Tomasz Kostyra 
oraz dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Janusz Chaber.

Spotkanie dotyczyło inwestycji na tym 
terenie, a wśród zawartych w po-
rządku obrad punktów znalazła się 

m.in. budowa sieci rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej – ul. Wiązowskiej; 
budowa chodnika przy drodze gminnej 
– ul. Mlądzkiej, jak również zamknięcie 
tej drogi z powodu jej remontu; kwestia 
lokalizacji zlewni na terenie oczyszczal-
ni ścieków w Emowie w świetle zgłasza-
nych przez mieszkańców Emowa pro-
testów i wskazanie innej lokalizacji dla 
tego przedsięwzięcia. Przedstawiono in-
formację o skutkach ustaleń zawartych 
w Studium zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Wiązowna z 2011 roku 
w kontekście   rozwoju osiedla Emów 
w kolejnych latach jego obowiązywania.
Pani wójt omówiła trudności fi nansowe 
z powodu których na razie nie może po-
wstać sieć rowerowa, a następnie działania 
urzędowe mające na celu doprowadzenie 
do budowy chodnika przy ul. Mlądzkiej. 
O ulicy tej była mowa również w kontek-

Było to drugie spotkanie dotyczące 
tego tematu. Podczas pierwszego 
władze gminy poinformowały przy-

byłych o powstaniu inicjatywy lokalnej 
na rzecz budowy wodociągu, którego 
projekt został wykonany z funduszy gmin-
nych. W celu przyspieszenia budowy wo-
dociągu niezbędny jest udział fi nansowy 
mieszkańców właścicieli nieruchomości 
w kosztach budowy sieci wodociągowej 
w trybie tzw. inicjatywy lokalnej. Wyso-
kość udziału fi nansowego mieszkańców 
będzie zależała od ilości osób, które ze-
chcą wziąć udział w budowie wodocią-
gu. Dlatego jest ważne, żeby inicjatywa 
ta została jak najszerzej rozpropagowana. 
W przypadku naliczania opłat adiacenc-
kich z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości w związku z wybudowaniem nowej 

ście jej remontu i zamknięcia, koniecznego 
z powodu obsunięcia się ziemi i stwarza-
nego zagrożenia dla użytkowników. Po-
nieważ droga ta łączy gminę Wiązowna 
z Otwockiem, ale jest drogą gminną, 
a nie powiatową, Urząd Gminy groma-
dząc fundusze niezbędne do jej remontu 
stara się zdobyć również pewne środki od 
starostwa powiatowego. 

Najwięcej emocji wzbudziła spra-
wa lokalizacji zlewni przy oczyszczalni 
ścieków w Emowie. Mieszkańcy zgło-
sili co do tego stanowcze weto i zażą-
dali innej lokalizacji dla tej inwestycji.
W tym punkcie porządku obrad zebra-
ni jednogłośnie podjęli uchwałę o na-
stępującej treści: „Zebranie mieszkań-
ców Osiedla Emów nie wyraża zgody 
na lokalizację i realizację punktu zlew-

infrastruktury, w tym sieci wodociągo-
wych zostaną one pomniejszone o koszty 
poniesione przez właścicieli na rzecz bu-
dowy wymienionej inwestycji. Wysokość 
opłat adiacenckich  określona zostanie 
na podstawie operatów szacunkowych 
wykonanych przez rzeczoznawców mająt-
kowych. Koszt wybudowania sieci wodo-
ciągowej o długości 4800 metrów wynie-
sie ok. 1 200 000,00 zł. Sieć rozpocznie 
swój ślad przy ul. Kąckiej, skąd podąży 
w kierunku sieci wodociągowej Pęclin 
– Kąck, z którą połączy się. 

W celu oszacowania kosztów  przypa-
dających na mieszkańców rozdano dekla-
racje o woli przyłączenia się do inicjatywy 
budowy sieci wodociągowej w trybie ini-
cjatywy lokalnej, co ma pomóc w osza-
cowaniu kosztów jakie przypadną na po-

nego na terenie oczyszczalni ścieków 
w Emowie. Zobowiązuje się Wójta Gmi-
ny Wiązowna do wskazania innego nie-
uciążliwego miejsca dla tej inwestycji”.
Pod dalszej dyskusji dotyczącej manka-
mentów i nieprawidłowości zawartych 
w projekcie Studium, zebrani przyjęli 
kolejną uchwałę. Tym razem dotyczy-
ła ona zobowiązania wójta do  podjęcia 
niezwłocznych działań mających na celu 
wprowadzenie zmian w Studium zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Wią-
zowna w zakresie – między innymi – zwięk-
szenia stref osadniczych na terenie osiedla 
Emów oraz zmniejszenia strefy ochron-
nej dla rzeki Mienia ze 100 m. do 20 m.
Kiedy spotkanie dobiegało końca wyra-
żono uznanie wójt Bętkowskiej, że przy-
jęła zaproszenie i stanęła twarzą w twarz 
z mieszkańcami Emowa. – Nigdy nie uchy-
lam się od tego rodzaju spotkań. Jestem 
po to, żeby państwu służyć i staram się ro-
bić to ze wszystkich swoich sił. Nie sama 
jednak decyduję i nie wszystko zależy tyl-
ko ode mnie – powiedziała wójt.

Podziękowano również radnemu Nej-
manowi (w trakcie zebrania omówił on 
swoje interpelacje złożone w sprawach 
zgłaszanych przez mieszkańców Emowa) 
za przybycie i dbanie o interesy repre-
zentowanej przez siebie lokalnej społecz-
ności. PK

szczególnych zainteresowanych. Zależy to 
rzecz jasna od ilości chętnych.

Podczas spotkania w dniu 27 kwietnia 
Tomasz Kostyra i Janusz Chaber podsu-
mowali dotychczasowe działania. Okaza-
ło się, że zebrano 30 deklaracji, co nie jest 
ilością zadowalającą na obecną chwilę, 
biorąc pod uwagę fakt, że działek objętych 
ewentualnymi przyłączami jest aż 224. 

– Mamy gotowy projekt inwestycji oraz 
pozwolenie na budowę. Kiedy zbierzemy 
odpowiednią grupę osób będziemy mogli 
ruszać z budową. Teraz musimy przystąpić 
do większego rozpropagowania tema-
tu wśród mieszkańców. W każdym razie 
wszystko jest na dobrej drodze – powie-
dział zastępca wójta.

Ustalono, że uczestnicy spotkania będą 
wręczać deklaracje sąsiadom, którzy przy-
będą na swoje działki na rozpoczęcie se-
zonu wiosenno-letniego, i przedstawią im 
cele oraz warunki inicjatywy. Ze swojej 
strony ZWiK roześle do właścicieli działek 
znajdujących się „na trasie” zaplanowanej 
sieci wodociągu pisma informacyjne.

Wspólnie ustalono termin kolejne-
go spotkania, które nastąpi 21 czerwca 
o godz. 18.00. PK

fo
t. 
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Książka dla każdego
Rozpoczął się sezon wiosenno-letni, 

czy w związku z tym nie ubyło Wam 
czytelników?

– Nie narzekamy na brak czytelników. 
Kto lubi czytać – czyta przez cały rok, 
a w sezonie wiosenno-letnim, w czasie 
urlopu, nadrabia zaległości i czyta więcej. 
Na niektóre pozycje np. książkę Danuty 
Wałęsy jest długa rezerwacja. Dotyczy to 
zarówno naszej placówki w Wiązownie, 
jak i dwóch fi lii w Gliniance i Duchno-
wie. Biblioteki publiczne pozostały jedy-
nymi chyba w kraju instytucjami, z któ-
rych można korzystać bezpłatnie. A to 
jest duży plus, bo książki są drogie i nie 
wszystkich stać na prywatne zakupy.

Ilu czytelników korzysta codziennie 
z placówki wiązowskiej?

– Około 25 czytelników, którzy wypo-
życzają łącznie ok. 64 tytułów. Od stycz-
nia br. biblioteka w Wiązownie, a od 
kwietnia – fi lia w Gliniance przeszły na 
elektroniczny system wypożyczania. Fi-
lia w Duchnowie proces ten rozpocznie 
w terminie późniejszym. Dotychczas 
wydaliśmy 669 kart elektronicznych, 
z czego 605 czytelników aktywowało 
karty dokonując przynajmniej jednego 
wypożyczenia. Elektroniczna karta jest 
ważna we wszystkich naszych placów-
kach. Wypożyczyć można jednorazowo 
5 książek na okres jednego miesiąca. 
I tu trzeba się spieszyć z czytaniem, 
bo system nalicza kary za nieterminowy 
zwrot książek. Pieniążki z kar przezna-
czone są na cele statutowe, konkretnie 
na zakup książek. Szczegółowe informa-
cje zawarte są w regulaminach, których 
treść otrzymuje na piśmie każdy za-
pisujący się czytelnik. Są one także do-
stępne na naszej stronie internetowej 
www.bp-wiazowna.pl. Na naszej stronie 
internetowej można również przeglądać 
katalogi on-line księgozbiorów biblioteki 
w Wiązownie i fi lii w Gliniance. Oprócz 
naszych stałych mieszkańców, z biblio-
teki  korzystają także osoby spędzające 
urlopy na działkach rekreacyjnych, prze-
bywające na urlopach u rodziny oraz 
pracownicy sezonowi. Od tych osób po-
bierana jest kaucja w zależności od war-
tości książki. 

O ile książek wzbogaciliście księgo-
zbiór w obecnym roku?

– W bieżącym roku zakupiliśmy już 
książki za ok. 4 tys. zł. Przy zakupach 

bierzemy pod uwagę sugestie i zapo-
trzebowania czytelników, listy bestselle-
rów, książki nagradzane. Przybyło wie-
le nowych pozycji z historii, literatury 
sensacyjnej, romansów, fantasy, książek 
podróżniczych i biografi cznych oraz po-
zycji dla młodzieży i dzieci.  Każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Czy władze gminy dbają o swo-
ich czytelników i nie skąpią pieniędzy 
na utrzymanie placówki oraz regularne 
zaopatrywanie jej w nowe pozycje?

– Biblioteka dobrze spełnia swoją rolę, 
jeśli ma zapewniony stały dopływ no-
wości wydawniczych. W bieżącym roku 
mamy zabezpieczoną w budżecie na 
książki kwotę 10 000 zł. Tyle samo było 
w ubiegłym roku. Starostwo Powiatowe 
w Otwocku przekazało nam na zakup 
nowości 1500 zł. Wzorem lat ubiegłych 
złożyliśmy też wniosek do Biblioteki Na-
rodowej o przyznanie środków w ra-
mach Programu Operacyjnego „Roz-
wój Czytelnictwa”. Brak jeszcze decyzji, 
jakie środki otrzymamy, ale w roku ubie-
głym była to kwota 5 600 zł. Władze 
gminy dbają więc, aby w bibliotekach 
były nowości, chętnie też uczestniczą 
w akcjach promujących czytanie. W ra-
mach kampanii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom” – w naszych placów-
kach czytała dzieciom wójt Anna Bęt-
kowska, przewodnicząca Rady Gminy 
Monika Sokołowska, radni. W  ramach 
promocji czytania organizujemy również 
spotkania z autorami, prowadzimy lek-
cje biblioteczne dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum. Zapraszamy 
na spotkania do biblioteki grupy przed-
szkolne. 

Oprócz książek adresowanych do 
szerokiego kręgu czytelników, bibliote-
ka wiązowska dysponuje specjalna pół-
ką zawierająca pozycje związane z Wią-
zowną i regionem otwockim…

– Tak. Taką półkę i spore zbiory po-
siada także Biblioteka w Gliniance. Dział 
ten zatytułowany „Regionalna” groma-
dzi książki dotyczące dziejów Wiązow-
ny i jej okolic oraz innych miejscowości 
powiatu otwockiego związanych histo-
rią z naszą gminą. Znajdziemy w tym 
dziale m.in. książki autorstwa Krzysz-
tofa Oktabińskiego, Henryka Napieral-
skiego, roczniki otwockie i mińskoma-
zowieckie. Działem tym zainteresowani 
są głównie studenci oraz magistranci 
piszący prace dyplomowe oraz osoby za-
interesowane historią miejscowości czy 
regionu, w którym mieszkają. Są także 
oprawione roczniki naszego wiązow-
skiego miesięcznika „Powiązania”.

Część księgozbioru to książki poda-
rowane przez czytelników, czy jest ich 
dużo?

– Korzystając z okazji chciałabym 
w imieniu własnym i bibliotekarzy 
serdecznie podziękować osobom, które 
przekazały do bibliotek w darze wiele 
ciekawych książek. W ubiegłym roku 
otrzymaliśmy 213 pozycji. Książki zo-
stały opracowane i włączone do księ-
gozbiorów bibliotek, są chętnie czytane 
a wyróżnia ich naklejona na okładce 
informacja „Książka podarowana przez 
czytelnika”.

Dziękuję za rozmowę. 

 Rozmawiał: PIOTR KITRASIEWICZ

fo
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Rozmowa z HANNĄ KOBZĄ, 
dyrektorem Biblioteki Publicznej 
Gminy Wiązowna
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Szabla ułańska

Oddano hołd uczestnikom wy-
darzenia jakie miało miej-
sce na tym terenie w nocy 
z 3 na 4 kwietnia 1944 roku. 

Wtedy to samolot aliancki dokonał 
zrzutu o kryptonimie „Pierzyna”. Zrzut 
składał się z pojemników zawierających 
broń oraz sprzęt wojskowy, a także ekipy 
Cichociemnych – „Weller 5”, w składzie: 
kapitan Zygmunt Sawicki („Samulik”), 
podporucznik Jan Bieżuński („Orzy-
ca”), podporucznik Marian Pokładecki 
(„Zola”), sierżant Stanisław Biedrzycki 
(„Opera”). Sprzęt ukryto i przekazano 
dowództwu AK w Warszawie, natomiast 
skoczkowie znaleźli schronienie w jed-
nym z miejscowych gospodarstw zanim 
przerzucono ich do Warszawy.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwo-
wego i złożeniu pod krzyżem kwiatów, 
ze względu na deszczową pogodę nastą-
piło przejście do pobliskiego budynku 
mieszkalnego, będącego własnością Sła-
womira Marcysiaka, „dowódcy” Szwa-
dronu Warszawa w barwach I Pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, sto-
warzyszenia cywilnego kultywującego 
przedwojenną tradycję ułańską, gdzie 
w dużej sali ozdobionej obrazami o tre-
ści kawaleryjskiej odbyła się główna 
część spotkania.

Przybyłych powitała i podziękowała 
za udział w uroczystości Katarzyna Lac-
ka, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Wiązownie, corocznego or-
ganizatora uroczystości. Następnie głos 
zabrał zastępca wójta Gminy Wiązowna 
Tomasz Kostyra.

– Spotykamy się tutaj, żeby oddać 
hołd ludziom walczącym o naszą wol-
ność i niepodległość kraju w strasz-
liwych latach wojny. Najważniejsze, 
co możemy dzisiaj zrobić, to pamiętać 
o nich. I właśnie tę pamięć kultywuje-
my i podtrzymujemy, bo lata mijają, 
a pamięć zostaje. Pamięć to nasza naro-
dowa tożsamość, pamięć to nasza histo-
ria. Pamięć to także ludzie, a niektórzy 
ze świadków historii żyją jeszcze wśród 

nas. Jest to okazja, żeby skorzystać z ich 
pamięci i wspomnień, a także żeby oddać 
im hołd – powiedział wicewójt, który za-
powiedział uhonorowanie najstarszego 
weterana, mieszkańca Malcanowa, Wła-
dysława Ząberga, ułańską szablą.

Zanim nastąpiła zapowiedziana ce-
remonia poproszono o zabranie głosu 
Sławomira Marcysiaka, występującego 
w tym roku także w roli gospodarza 
(„miło mi powitać państwa u siebie, 
w moim domu”), który przybliżył zgro-
madzonym postać pana Ząberga oraz 
epokę w której był on szwoleżerem.

– Chciałbym, żeby tradycje, którym 
wierny był i ciągle jest pan Władysław, 
przetrwały na naszym terenie. Cieszmy 
się, że mamy niepodległość oraz takich 
ludzi jak on – powiedział Marcysiak.

Po krótkim wystąpieniu członka za-
rządu Powiatu Otwockiego, Janusza 
Budnego (odczytał on pismo od staro-
sty Bogumiły Więckowskiej), głos zabrał 
proboszcz parafi i św. Wojciecha w Wią-
zownie, ks. prałat Tadeusz Łakomiec, 
który na wstępie zaznaczył, że jest to 
jego szósty już udział w „Pierzynie”.

– Jestem wzruszony faktem, że nasza 
młodzież każdego roku upamiętnia to wy-
darzenie dając w ten sposób świadec-
two jak bardzo aktualna jest myśl sprzed 
wieków Jana Kochanowskiego, który 
napisał pamiętne słowa: „A jeśli komu 
droga otwarta do nieba/Tym, co służą 
Ojczyźnie”. To wspaniałe, jak słowa te 
odżywają w każdym młodym pokoleniu 
– powiedział duszpasterz.

Z kolei Barbara Bocian opowiedziała 
o znanych jej z przekazów rodzinnych 

W sobotę 12 maja przy krzyżu i tablicy 
w Malcanowie – poświęconych 
pamięci żołnierzy Armii Krajowej 
z VII Obwodu „Obroża” IV Rejon 
„Fromczyn” Placówka Wiązowna 
– odbyła się uroczystość 
z udziałem władz gminy, 
kombatantów i młodzieży szkolnej. 
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tamtych czasach. To bowiem członkowie 
jej rodziny, państwo Kosowie, udzielili 
w swoim domu schronienia skoczkom, 
którzy po zjedzeniu kolacji i odpoczyn-
ku pojechali do Warszawy ubezpieczani 
przez AK-owców. Z tej okazji z inicjatywy 
pani Bocian wręczono wiązankę kwia-
tów jej nie widzianej od kilkudziesięciu 
lat kuzynce, Mirosławie Włodarczyk, 
pracownikowi naukowemu Uniwersyte-
tu Warszawskiego, której ojciec, okupa-
cyjny policjant „granatowy”, dowódca 
wiązowskiego posterunku Policji Pol-
skiej, a jednocześnie żołnierz Armii Kra-
jowej aktywnie współpracujący z pod-
ziemiem niepodległościowym, przyczy-
nił się do pomyślnego wykonania akcji 
„Pierzyna”.

Nastąpiło uroczyste udekorowanie 
Władysława Ząberga. 96-letniemu we-
teranowi w mundurze podporucznika 
I Pułku Szwoleżerów (zakupionego 
przez stowarzyszenie Szwadron War-
szawa) wręczono szablę ułańską ufun-
dowaną przez władze Gminy. Opo-
wiedział on w kilku zdaniach o sobie 
i swojej służbie w formacji szwoleże-
rów, którą rozpoczął w listopadzie 1937 
roku i w której zastał go wybuch wojny. 
Otrzymał także album „Dziękczynie-
nie” od wiązowskiego proboszcza, który 
podkreślił, że pan Władysław pomimo 
swojego sędziwego wieku w każdą nie-
dzielę uczestniczy w Mszy św. w kościele 
św. Wojciecha.

Po odmówieniu trzech modlitw 
– w intencji Ojczyzny, poległych oraz 
żyjących – zainicjowanych przez księdza 
Łakomca, odbyła się prezentacja progra-
mu artystycznego o charakterze słow-
no-muzycznym, przygotowanego przez 
Bogumiłę Majewską, Beatę Majewską 
i Grażynę Kilbach. Wykonawcami byli 
uczniowie z ZSG w Wiązownie. Otwo-

rzyła go pieśń „Polonez dziejów”, a na-
stępnie wysłuchaliśmy wstrząsającego 
wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
„Mazowsze” oraz utworów poetyckich 
innych autorów, piosenek i pieśni „Przy-
byli ułani”, „Wojenko, wojenko”, „Jak 
to na wojence ładnie”, „Serce w pleca-
ku”, „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. 
Był także wiersz „Piękny Malcanów” 
pióra Wojtka Sokolika, młodego miesz-
kańca Malcanowa, ucznia wiązowskiego 
ZSG, który zaprezentował zgromadzo-
nym sam autor.

Montaż słowno muzyczny zawierał 
również napisany z literackim zacięciem 
skrócony opis wydarzeń w nocy z 3 na 
4 kwietnia 1944 roku na polanie malca-
nowskiego lasu. Oto jego fragment:

„Gdy po północy nadleciał samolot 
najpierw nastąpiła wymiana sygnałów 
świetlnych. Pilot zatoczył koło, zniżył lot 
i skierował się nad zrzutowisko. Na dole 
zapalone latarki ustawiono w strzałkę, 
wskazując kierunek wiatru przyziem-

nego. Pojawiły się pierwsze spadochro-
ny z zasobnikami zawierającymi broń 
i sprzęt wojskowy. Po drugim nalocie 
spadły kolejne zasobniki. Potem samo-
lot zatoczył koło po raz trzeci i ukazały 
się spadochrony, jakby większe od po-
przednich, wolno schodzące ku ziemi. 
Wylądowali skoczkowie, którzy klękali 
i całowali polską ziemię”.

Z czuwających w lesie i zabezpiecza-
jących zrzut 60 osób do dzisiaj udało się 
ustalić nazwiska kilkunastu. Są to: Wła-
dysław Ząberg, Tadeusz Zając, Bolesław 
Wierszołt, Józef Łysik, Aleksander Ko-
nowrocki, Edmund Twardowski, Bene-
dykt Iwanowski, Eugeniusz Jaczewski, 
Stefan Kloch, Józef Cacko, Stefan Smo-
liński, Stanisław Kopka, Henryk Kloch, 
Bolesław Bogucki, Tadeusz Lipka, Jan 
Popowski.

Przesycone atmosferą patriotyzmu 
spotkanie zakończyła degustacja woj-
skowej grochówki. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Śpiew i wrażliwość

Zgromadzonych powitała dyrektor GOK Anna Prze-
ździecka, a następnie głos zabrała wójt Anna Bętkow-
ska, która życzyła wszystkim uczestnikom werwy 
twórczej oraz realizowania swojego artystycznego 

zapału bez względu na wysokość konkursowego miejsca, które 
zajmą.

Artystyczny zapał, przygotowanie techniczne, sposób prze-
kazania utworu oraz ogólne wrażenie jakie sprawili wyko-
nawcy oceniała trójka jurorów – wokalistów i animatorów 
muzycznych. Przewodniczącą jury była Magdalena Turowska, 
a członkami: Mateusz Rybka oraz Lidia Jaczech. Imprezę pro-
wadziła aktorka i wokalistka Kinga Głogowska.

Dzieci, młodzież szkolna oraz absolwenci szkół średnich ry-
walizowali w następujących kategoriach: Przedszkola – soliś-
ci, Przedszkola – zespoły, Klasy I-III soliści, Klasy IV-VI soliści, 
Gimnazja – soliści, Szkoły Średnie – soliści, Dorośli – soliści. 
Najmłodsi reprezentowali trzy wiązowskie przedszkola gmin-
ne: z Pęclina, Wiązowny i Zakrętu, bowiem spoza terenu gmi-
ny nie zgłoszono uczestników w dwóch pierwszych katego-
riach. Wśród solistów I miejsce zajęła Małgosia Kazimierczak, 
a na dalszych pozycjach uplasowali się: Zuzia Jodłowska (II m.) 
i Kacper Majszczyk (III m.). Wyróżnienie przyznano Zosi Klu-
kowskiej. W kategorii Przedszkola – zespoły dwa równorzędne 
pierwsze miejsca przyznano „Zuchom” oraz duetowi Zuzanna 
Nowocień – Jakub Madejski. II miejsce przypadło zespołowi 
instrumentalno-wokalnemu „Misiaczki”, a III miejsce uzyskał 
zespół „Wesoła Nutka”.

W kategoriach szkolnych dwie pierwsze dotyczyły klas I-III 
oraz IV-VI. W młodszej czyli pierwszej z nich uhonorowano na-
stępujących wykonawców: Marta Kazimierczak (I m.), Zuzanna 
Jeż (II m.), Bartosz Rulka (III m.). Spośród reprezentantów klas 
IV-VI zwyciężyli: Ada Wójcik (I m.), Aleksandra Sokół (II m.), 
Adrianna Dąbrowska (III m.), Natalia Cichecka (wyróżnienie).

W kategorii Gimnazja – Soliści, oprócz przyznania trzech 
głównych miejsc oraz dwóch wyróżnień, jurorzy uhonoro-
wali dwoje wykonawców specjalnymi dyplomami o nazwie 
„Uśmiech Jury”. Jeden otrzymała Weronika Mucha z Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Gliniance za wykonanie piosenki 
„Na zły czas”, a drugi wręczono Szymonowi Rostkowi, repre-
zentującemu Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, który 
zaśpiewał utwór „Wehikuł czasu”. 

I miejsce w tej kategorii wywalczyła śpiewem Marta Majek. 
Jej występ odbył się w „barwach” GOK, a piosenka, która przy-
niosła jej pierwszą pozycję nosiła tytuł „Ołów”. Na II miejscu 
uplasowała się Wiktoria Lech (Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gliniance) za wykonanie „Autostopu”, a III lokatę uzyskała 
reprezentantka Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Otwocku Julia Sielska (zaśpiewała utwór „Biegniemy brze-
giem oceanu”). Dwa wyróżnienia przypadły: Klaudii Milczar-
czyk (GOK) za wyśpiewanie „Być kobietą” oraz Aleksandrze 
Budzińskiej (Publiczne Gimnazjum im. Polskiego Państwa Pod-
ziemnego w Wiązownie) za interpretację utworu „Życie, ko-
cham cię nad życie”.

Równie silna rywalizacja pod względem artystycznym pano-
wała podczas przesłuchań uczestników kategorii Szkoły średnie 
– soliści. Poziom artystyczny poszczególnych występów był bar-
dzo wyrównany i jury znowu miało trudny orzech do zgryzie-
nia. Ostateczna decyzja sędziów okazała się następująca: 

I miejsce wyśpiewała („Powrócisz tu”) Alicja Bieńkowska 
z MDK-u w Otwocku; na II pozycji znalazła się Izabela 
Suchecka z GOK-u (wykonała „Jesteś lekiem na całe zło”), 
a III miejsce przypadło Nicoli Hariasz (GOK) za wokalno-mu-
zyczne wyznanie „Ja dla pana czasu nie mam”. Wyróżnienie 
otrzymał Tomasz Baracz, podopieczny otwockiego MDK-u, 
za utwór „Brzydkie oczy”. 

Do ostatniej kategorii Dorośli – soliści zgłosiło się tylko 
dwoje wykonawców: Katarzyna Budzińska i Paweł Izdebski. 
Izdebski wyśpiewał I miejsce utworem „Gwiazdy”, a Katarzy-
na Budzińska musiała zadowolić się wyróżnieniem (zaśpiewała 
„Piosenkę księżycową”). Laureaci otrzymali dyplomy i nagro-
dy: gitary, mikrofony oraz książki.

– Nie spotkałam się jeszcze z werdyktem jury, który byłby 
w pełni sprawiedliwy, bo na to jak zaprezentuje się wykonaw-
ca składa się wiele czynników. Dlatego my, jurorzy, nie chcie-
libyśmy, żebyście nasz werdykt brali do siebie: to nie jest oce-
na każdego z was, lecz po prostu waszych dzisiejszych wy-
stępów. My w każdym razie wszystkich was słuchaliśmy 
z przyjemnością. Pamiętajcie jednak na przyszłość o tym, 
że waszym instrumentem w śpiewie jest głos i długo trzeba 
nad nim pracować, żeby osiągnąć wyniki. Nie wystarczy 
bowiem, że głos jest ładny, nie wystarczy, że osoba śpiewająca 
ma długie nogi i ładne oczy. Oprócz szkolenia głosu niezbęd-
na jest także wrażliwość, która sprawia, że danej piosenki chce 
się słuchać i ją przeżywać. Bywa, że głos jest słabszy, ale za to 
wykonawcy udaje się przekazać emocje, bo potrafi  on wyjść 
na scenę i zaśpiewać dobrze znany utwór po swojemu: swoim 
głosem – powiedziała uczestnikom przewodnicząca jury.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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W dniu 27 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się 
V Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej. Wzięło w nim 
udział 58 uczestników, którzy zmierzyli się z przebojami 
polskiej piosenki. 
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Szansa na kompromis

Wśród przybyłych znaleźli się: 
Czesław Ziemiński (Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci), Ka-

zimierz Nowak (Stowarzyszenie Waw-
rzynioki), Tomasz Grzybowski (Gminny 
Klub Tenisa Stołowego), Paweł Orliński 
i Janusz Budny (Klub Sportowy Advit), 
Janusz Iwaszkiewicz i Stefan Grochow-
ski (Stowarzyszenie E-Szach), Piotr Ręb-
kowski (UKS Wiąz), Dariusz Ostrowski 
(Gminna Akademia Piłkarska), Piotr 
Rybka (KS Glinianka). Zjawiło się troje 
przedstawicieli Rady Gminy Wiązowna: 
Marzena Dach, Renata Falińska, Walde-
mar Suchecki.

Spotkanie poprowadziła wójt Anna 
Bętkowska, a obok niej zasiadła na-
czelnik Wydziału Administracji i Spraw 
Obywatelskich, Urszula Skolasińska.

Głównym tematem spotkania był 
mocno dający się we znaki stowarzysze-
niom, a zwłaszcza klubom sportowym, 
brak wystarczających środków w bud-
żecie gminy na wspomożenie ich dzia-
łalności. 

– Jesteśmy przecież z jednej wsi, tu cho-
dzi o nasze wspólne dobro. Radni ciągle 
kłócą się z panią wójt i odwrotnie, bo nie 
mogą podjąć decyzji skąd wziąć pienią-
dze na wsparcie naszych organizacji. Jeśli 
będziemy nadal kłócić się między sobą, 
to do niczego nie dojdziemy. Powinni-
śmy przecież traktować się jak członko-
wie jednej wielkiej rodziny – powiedział 
jeden z uczestników spotkania.

Wójt ponownie (zrobiła już to m.in. 
na dwóch sesjach) scharakteryzowała 
sytuację. Chce wspomóc organizacje 
pozarządowe środkami pochodzący-
mi z rezerwy budżetowej gminy. Rad-
ni natomiast próbują wymóc na niej, 
żeby fundusze „zaczerpnęła” z puli 
wydatków na administrację. Stąd wła-
śnie impas: obie strony – pani wójt 
oraz radni – deklarują, że chcą dać pie-
niądze organizacjom, ale żadna stro-
na nie chce ustąpić. Wójt twierdzi, 
że nie może osłabiać administracji 
w okresie pierwszego półrocza, uzna-
jąc taki ewentualny krok za wysoce 
nieracjonalny. Radni z kolei wychodzą 
z założenia, że można dużo zaoszczę-
dzić na pracy Urzędu Gminy, między 
innymi poprzez redukcje personelu.

– To prawda, że administracja jest roz-
budowana – to spadek i wielkie obcią-
żenie po poprzednikach. W poprzedniej 
kadencji stworzono nadmiar etatów, 
ale przecież nie mogę teraz po prostu 
powiedzieć wielu pracownikom „out”. 
To są przecież ludzie i ich rodziny, 
a nie przedmioty. Tak jak zapowiedziałam 
w kampanii wyborczej, „przyjrzę się 
każdej sprawie”. I są wnioski, są zmiany 
w zatrudnieniu w UG. A brak wystar-
czających środków w budżecie na różne 
działania to także pozostałość po po-
przednich władzach gminy, bo zostawili 
nam wysokie kredyty do spłacenia – po-
wiedziała Bętkowska.

W dniu 9 maja w Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie władz gminy 
z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych z terenu Gminy 
Wiązowna w celu omówienia 
zasad bieżącej współpracy.

W toku dalszej dyskusji przełamano 
jednak impas. Pani wójt zadeklarowała 
„wydobycie” pożądanych środków z puli 
podatków. Po przedyskutowaniu mecha-
nizmów takiego posunięcia, troje rad-
nych wyraziło wstępną aprobatę. Projekt 
uchwały w tej sprawie zostanie przed-
stawiony podczas wspólnego posiedze-
nia komisji Rady Gminy, które zbierze 
się na 7 dni przed najbliższą sesją. I jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, to na majowej 
sesji może zapaść decyzja o przyznaniu 
większych środków fi nansowych organi-
zacjom pozarządowym. Czego wszyscy 
obecni na spotkaniu sobie życzą. 

 PK
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Test z dziejów ojczystych

Trzeci Maja ze Strzelcami Kurkowymi

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Zakręcie uczniowie wzięli udział 
w Szkolnym Konkursie Historycznym 
„Mazurek Dąbrowskiego 
– historia Polski” zorganizowanym 
przez nauczyciela historii, 
Wiolettę Śledziewską.

Dnia 30 kwietnia 2012 roku w naszej 
szkole odbyła się uroczysta akademia 
z okazji 221 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy 
my żyjemy” – to słowa, które napawa-
ją dumą każdego Polaka. Pieśń napisana 
przez Józefa Wybickiego we Włoszech, 
w 1797 roku, towarzyszyła naszym 
przodkom przez wiele lat walki o niepod-
ległość. Zachęcała do boju i poświęcenia 
własnego życia dla wolności przyszłych 
pokoleń. W tym roku minęło 85 lat od-
kąd Sejm RP, 26 lutego 1927 roku, uznał 
„Pieśń Legionów Polskich …” za ofi cjal-
ny hymn państwowy Rzeczypospolitej 
Polskiej jako „Mazurek Dąbrowskiego”.

Gośćmi honorowymi na uroczy-
stości byli członkowie Bractwa 
Strzelców Kurkowych „Lechi-

ty”   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z Otwocka: Pan Marek Majek – Komen-
dant Rady Bractwa, przyjaciel szkoły 
i jej absolwent oraz Pan Jerzy Przeździak 
– Mistrz Ceremonii.

Akademia rozpoczęła się od odśpie-
wania hymnu państwowego.

Następnie członkowie Szkolnego Ko-
ła Historyków o nazwie „Drużyna Hi-
storii” przy wsparciu uczniów śpiewa-
jących w szkolnym chórze przybliżyli 

Z tej okazji w Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Zakręcie uczniowie wzięli 
udział w Szkolnym Konkursie Historycz-
nym „Mazurek Dąbrowskiego – histo-
ria Polski”. Uczestnicy historycznych 
zmagań, 24 lutego 2012 roku, pisząc 
test musieli wykazać się wiedzą na te-
mat wydarzeń z dziejów polskiego oręża 
oraz znajomością biografi i zwierzch-
ników wojskowych okresu zaborów, 
w których pokładano nadzieję na po-

ważne historyczne chwile z 1791 roku. 
Przedstawienie nosiło tytuł „Piękny maj” 
i opowiadało o chłopcu, którego nudziła 
nauka historii, ale w pewnym momen-
cie przyśniły mu się senne duchy, które 
w prosty i ciekawy sposób przybliżyły 
mu wydarzenia związane z uchwaleniem 
pierwszej polskiej konstytucji.

Po akademii Pan Jerzy Przeździak za-
poznał zebranych z historią powstania 
i działalnością Bractwa Kurkowego, wy-
jaśnił skąd wzięła się nazwa organizacji 
i dlaczego jej członkowie noszą różne 
stroje. Podkreślił, że współczesne Brac-
twa choć zatraciły dawną funkcję obron-
ną są kontynuatorami patriotycznych 
i regionalnych tradycji. 

Pan Marek Majek zaprezentował broń 
i makietę armaty, z której na wzniosłych 

wrót do Ojczyzny i odzyskanie niepod-
ległości, jak też historii i znaczenia pol-
skich symboli narodowych.

Uroczystego wręczenia nagród zwy-
cięzcom oraz pamiątkowych dyplomów 
wszystkim uczestnikom dokonała dyrek-
tor Elżbieta Olczyk-Szum wraz z organi-
zatorem konkursu podczas szkolnej aka-
demii upamiętniającej uchwalenie Kon-
stytucji 3 maja. 
A OTO LISTA NAGRODZONYCH UCZNIÓW: 
w kategorii szkoła podstawowa:  
I miejsce – Angelika Jackiewicz i Marta 
Kotecka z klasy 5, II miejsce – Aleksan-
dra Mroczkowska z klasy 6 
w kategorii gimnazjum: 
I miejsce – Aleksandra Kuszewska z kla-
sy 2, II miejsce – Monika Dobrzeniecka 
z klasy 2.

Wszystkim uczniom serdecznie gra-
tuluję osiągniętych wyników i życzę 
dalszych sukcesów, a  Radzie Rodziców 
dziękuję za ufundowanie nagród książ-
kowych. 

 WIOLETTA ŚLEDZIEWSKA

uroczystościach oddawane są salwy. 
Dzieci (szczególnie chłopcy) z ogrom-
nych zainteresowaniem wysłuchali wy-
stąpień obu panów.

Uroczystość stała się wspaniałą okazją, 
by uzmysłowić dzieciom rolę i znaczenie 
takich słów jak: konstytucja, ojczyzna, 
patriotyzm. Dała też możliwość przybli-
żenia kilku faktów z historii Polski, czę-
sto zapomnianych i nie do końca zrozu-
mianych przez dzieci.

Zapewne wszyscy uczestnicy tego 
apelu zrozumieli, jak ważnym wyda-
rzeniem było uchwalenie Konstytucji 
3 Maja, a wspólne spotkanie zachęci-
ło ich do chwili refl eksji nad sprawami 
ważnymi dla każdego Polaka. 

 MARCIN KARCZEWSKI
 KRYSTYNA WYGLĄDAŁA
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Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa oraz Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II na Piknik 
Rodzinny w dniu 26 maja w godzinach 14.00-18.00, 
przy SP w Gliniance, ul. Napoleońska 1.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Jesteśmy!” na V doroczny Piknik Integracyjny 
Wspólne Więzi 2012, w dniu 27 maja w Domu Społecznym 
w Radiówku od godz. 14.00.

Na piknik z okazji uroczystego otwarcia Orlika 2012 przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie, początek o godz. 10.00 
w Dzień Dziecka czyli 1 czerwca.

Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 
na Piknik Rodzinny pod hasłem „Kocham Mamę, kocham Tatę, 
bo są dla mnie całym światem”. Impreza rozpocznie się 
dnia 1 czerwca o godz. 14.00.

Gminny Ośrodek Kultury (ul. Kościelna 41) na imprezę plenerową 
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, na polu przy GOK 
w godz. 16.00-19.00, oczywiście 1 czerwca. 

Na II Międzynarodowy Zlot Motocyklowy „Nie tylko dla orłów” 
do Rudki k. Wiązowny, który odbędzie się w dniach 1-3 czerwca.

Na piknik rodzinny przy klubie sołeckim w Duchnowie (przy pętli 
autobusu 730) zorganizowany pod hasłem Dzień Dziecka i Matki, 
w dniu 3 czerwca o godz. 16.00. 

Otwocki Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
na XV Spartakiadę Lekkoatletyczną Środowiskowych Ognisk 
Wychowawczych w dniu 4 czerwca o godz. 15.00 
na boisku ZSG w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie (ul. Kościelna 41) 
zaprasza na premierę musicalu „Skrzypek na dachu”  
w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego 
– 17 czerwca, godz. 18.00.

Zaprosili nasZaprosili nasZaprosili nasNaoczny świadek (2)

P jak Polityka, 
K jak Krowa
W połowie maja minął rok od spotkania na „Pierzy-

nie”, kiedy poprosiłem o głos na temat tzw. Małej 
Ojczyzny. Redaktor Piotr zaproponował mi wów-

czas rozmowę na łamach „Powiązań”, jednak materiał oka-
zał za długi jak na łamy gazetki (liczył 16 stron). Ustaliliśmy, 
żeby podzielić tę rozmowę (wywiad) na comiesięczne odcinki. 
Propozycję tekstu złożyłem w połowie lutego 2012 roku, z za-
znaczeniem, że nie troszczę się o terminy, gdyż to co wspomi-
nam, jest stale aktualne, z wyjątkiem afer, których przybywa.

Nie biorę udziału w monotonnych wojnach plemiennych 
naszych sejmitów wzorujących się na cywilizacji zachodniej, 
ratunku! Według Greków, ale tych pradawnych – polityka jest 
najstarszym zawodem świata (podobnie jak prostytucja) łącz-
nie z wszelkimi analogiami.

Za przygotowanie tegorocznej „Pierzyny” (dziewiątej) 
środowisko moje czyli kombatanckie z naszej rozwojowanej 
w rozwoju i rozwojowej w rozwojowaniu gminy dziękuje 
gronu pedagogów i młodzieży za coroczne przygotowywanie 
tej uroczystości i nieustającą pamięć o „Pierzynie”. Dziękuje 
też za wierszyk-perełkę młodego autora, gimnazjalisty, o tym 
jak piękna jest wieś Malcanów. To głos o Małej Ojczyźnie, 
ważniejszy od bajek o urbanizacji. Jeśli jej planowo nie okieł-
znamy, to z wierszyka o Malcanowie znikną takie słowa jak las, 
łąka i nawet ta pojedyncza krowa. 

 CZESŁAW FABIAŃSKI
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Szachowe medale

Do przerwy 0:2, a potem…

Mistrzynie powiatu

Podczas I Diecezjalnej Parafi ady w Węgrowie, w so-
botę 12 maja, okazał się najlepszy w kategorii chłop-
ców szkół podstawowych. Zasłużone szachowe „złoto” 

po raz pierwszy odbierał na podium w obecności tak wielu osób, 
po brzegi wypełniających salę widowiskową Węgrowskiego 
Domu Kultury – uczestników zmagań w różnych dyscyplinach 
diecezjalnego święta sportu, ich rodziców, trenerów i miesz-
kańców. Sam turniej szachowy rozgrywany był w Gimnazjum 

Wydarzenie to miało miejsce na naszym stadionie 
w sobotę 12 maja. Do przerwy, po błędach całej dru-
żyny ADVIT`u, przegrywaliśmy 0:2. Za to druga 

połowa to fantastyczna gra całej drużyny z Wiązowny. Padło 
6 goli dla naszej drużyny, a gościom nie udało się już strzelić 
ani jednej bramki. Końcowy wynik 6:2 dla ADVIT`u mówi sam 
za siebie. Kto nie kibicował na żywo niech żałuje. Zapraszamy 
na kolejne mecze. Emocje, nerwy i fantastyczna atmosfera gwa-
rantowane.  PAWEŁ ORLIŃSKI

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Gliniance zdobyły 
tytuł Mistrzyń Powiatu w piłce nożnej na rok szkolny 
2011/2012 rok. Po zwycięstwie w eliminacjach dru-

żyna dziewcząt naszej szkoły w składzie: Kinga  MUŚNICKA 
– kpt., Zuzanna RYBKA, Klaudia KAZIMIEROWICZ, Malwi-
na   JAMROSZCZYK, Natalia CACKO, Magdalena KLOCH, 
Julia WARDZYŃSKA, Sylwia NIEMCZAK – zagrała w fi na-
le Mistrzostw Powiatu, który odbył się 27 kwietnia na boisku 
Szkoły Podstawowej w Otwocku. Po zaciętej, stojącej na wy-
sokim poziomie piłkarskim, sportowej walce nasze dziewczęta 
zdobyły tytuł Mistrzyń Powiatu w piłce nożnej na rok szkolny 
2011/2012 rok.

Wielkie gratulacje!!!  ZENON KWIATKOWSKI

Liwskim i składał się z siedmiu rund rozgrywanych w tempie 
15 min. dla zawodnika.

Dwa dni wcześniej Przemek wziął udział w Mistrzostwach 
Garnizonu Warszawa w szachach błyskawicznych, organizowa-
nych dla uczczenia 67 rocznicy zakończenia II Wojny Świato-
wej w Europie. Wraz z 9-letnim Szymonem Poziomkowskim 
i 16-letnim Tomaszem Mincewiczem wywalczył drużynowy 
„brąz”, nieoczekiwanie wyprzedzając reprezentację podchorą-
żych Wojskowej Akademii Technicznej. 

Obecnie Przemek Laszczak posiada ranking międzynarodo-
wy FIDE 1454 i krajowy PZSzach. Niedawno musiał zmienić 
barwy klubowe, ze względu na brak wsparcia szkoleniowego 
w macierzystym klubie. Przygotowuje się też do letniego zgru-
powania szachistów w Łazach, na które wybiera się wraz z  
innymi uczniami, bardzo dobrymi mazowieckimi szachistami 
z klubu Polonia Warszawa. PK

W ciągu zaledwie trzech majowych dni 11-letni 
Przemek Laszczak, uczeń kl. 4b. Szkoły Podstawowej 
w Wiązownie im. Bohaterskich Lotników Polskich, 
zdobył dwa szachowe medale. 

Niesamowity mecz rozegrała drużyna ADVIT`u Wiązowna 
z sąsiadem zza miedzy Józefovią II Józefów. 
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GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(poza godzinami pracy urzędu)
Gminny Ośrodek Kultury ......................22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ....22 780 46 59
Biblioteki:
Duchnów ..................................................22 780 44 44
Glinianka  ..................................................22 789 97 90
Wiązowna .................................................22 789 01 46
Apteka Wiązowna ...................................22 789 07 63
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......22 789 01 23
Bank Spółdzielczy w Wiązownie ............22 789 01 66
Posterunek Policji w Wiązownie ............22 789 01 77
dyżur w Józefowie całodobowo ................22 780 11 28

Dzielnicowi Gminy Wiązowna (sprawy rodzinne i sąsiedzkie)
 ...................................................600 997 501, 600 997 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
w godz. pracy biura ....................................22 789 01 33
pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Oczyszczalnia ścieków w Emowie
w godz. 7.00-19.00  ...................................22 795 11 02
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):
Piotr Szulik  ................................................ 603 680 112
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin)
Mieczysław Dyzio .......................................603 680 134
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck)
Zbigniew Przybysz ......................................603 680 113
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .........................................603 645 736
(Wiązowna Kościelna, Radiówek)
Zbigniew Ciach ..........................................603 645 743
(Radiówek) 

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku .......22 778 1 300
Powiatowe Stanowisko 
Zarządzania Kryzysowego.....................22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna 
w Otwocku ................................................22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku ......22 779 50 92
Komenda Policja w Otwocku 
(dyżurny) .....................................................22 779 40 91

TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna  998
Numer ratunkowy  112

Ważne telefonyWażne telefonyWażne telefony

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji:
UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: gci@wiazowna.pl, powiazania@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna gazety: www.wiazowna.pl
Nakład: 1500 egz.

Redaguje zespół: 
Piotr Kitrasiewicz (redaktor naczelny)
Małgorzata Paduch
Urszula Skolasińska
Skład i druk: GrafKor Media Mariusz Florek
tel. 695 928 228

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
redagowania nadesłanych tekstów 
oraz nie zwraca materiałów
niewykorzystanych.

Wiszący most i rzeźba św. Nepomucena w Kopkach 

Jedyny na rzece Świder wiszący Zielony Mostek łączy 
wieś Kopki z kolonią młynarską Adamówka. 3 wrze-
śnia 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie odnowio-

        nej przeprawy mostowej, podczas której mieszkańcy sami 
mogli po raz pierwszy przetestować nowy, wykonany dzięki 
społecznej zbiórce pieniędzy, mostek dla pieszych. Podczas 
tej uroczystości narodziła się idea ufundowania nadświdrzań-
skiego Nepomuka. Postanowiono, że obok mostku stanie ka-
pliczka ze św. Janem Nepomucenem. 

W dniu 23 maja 2010 roku ustawiono współczesną, drew-
nianą fi gurę Jana Nepomucena wykonaną przez Mateusza 
Niwińskiego. Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej 

spowiedzi, spowiedników i penitentów. Jest także patro-
nem chroniącym przed powodziami i wzburzonymi wodami, 
a także patronem mostów, przepraw, życia rodzinnego. We-
dług tradycji ludowej jest świętym, który chroni również pola 
i zasiewy zarówno przed powodzią, jak i suszą. Z tego po-
wodu fi gury św. Jana Nepomucena spotyka się nie tylko przy 
mostach i rzekach, ale i w okolicy skrzyżowań dróg, a także 
na placach publicznych i przy kościołach. 

Obecnie przy mostku w Kopkach odbywają się spotka-
nia z cyklu „Zielony mosteczek ugina się …” organizowane 
przez Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”.

 MP
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Koncert muzyki maryjnej
W niedzielny wieczór 6 maja 
wnętrze barokowego kościoła 
pw. św. Wawrzyńca w Gliniance 
wypełniły dźwięki urzekającej 
muzyki. Stało się tak 
za sprawą Warszawskiego Chóru 
Międzyuczelnianego, który 
zaprezentował koncert zatytułowany 
„Zdrowaś Bądź Maryja”, wykonany 
w ramach cyklu kulturalnego 
„Mazowsze w Koronie”. 

Cykl ten polega na organizacji 
koncertów muzyki klasycznej 
w zabytkowych wnętrzach obiek-
tów świeckich i sakralnych na 

terenie województwa mazowieckiego, 
a koncert w Gliniance składał się z utwo-
rów maryjnych pochodzących z kultur 
i tradycji narodów europejskich. Obok 
dzieł kompozytorów polskich, dawnych 
i współczesnych – występ rozpoczęła sta-
ropolska perła literacko-muzyczna, nasza 
najstarsza pieśń narodowa napisana w ję-
zyku polskim, „Bogurodzica” – artyści 
przedstawili pieśni ku czci Najświętszej 
Marii Panny z Francji, Włoch, Niemiec, 
Austrii, Rosji, Ukrainy i krajów bałkań-
skich. Utwory wywodziły się z tradycji 
łacińskiej (rzymskokatolickiej) oraz staro-
cerkiewno-słowiańskiej (prawosławnej). 
W wykonaniu chórzystów publiczność 
wysłuchała „Zdrowaś Królewno wybor-
na” Andrzeja Koszewskiego, „Ave Regi-
na coelorum” Tadeusza Paciorkiewicza, 
„Regina coeli” Gregora Aichingera, „Ma-
gnifi cat” Jacquesa Berthiera, „Bogorodice 
Diewo” Sergiusza Rachmaninowa, „Ave 
Maria” Emila Cossetto, „Ave Maria” Ivo 
Meini`ego, „Modlitwy do Bogarodzicy” 
Józefa Świdra, „Zdrowaś bądź Maryja” 
Henryka Mikołaja Góreckiego. W inter-
pretacji solistki Anny Woźniak (sopran), 

przy akompaniamencie na instrumencie 
klawiszowym Klary Zychowicz, usłyszeli-
śmy pieśni „Maria Mater gratiae” Maria-
na Sawy, „Laudate Dominum” Wolfganga 
Amadeusza Mozarta oraz „Bogorodice 
Diewo” Andrija Hnatyszyna. Warszaw-
skim Chórem Międzyuczelnianym dyry-
gowała Elżbieta Siczek, a słowo o muzyce 
wygłaszał Igor Pogorzelski. 

Wprowadzając słuchaczy w ostat-
nią część koncertu, składającą się m.in. 
z utworu H.M. Góreckiego, prelegent 
zwrócił uwagę na fakt, że „III Symfonia” 
tego kompozytora w wykonaniu orkiestry 
londyńskiej stała się kilkanaście lat temu 
hitem na brytyjskim rynku muzycznym 
wyprzedzając w rankingach nawet płyty 
legendarnego zespołu The Rolling Stones.

– Refl eksyjna, wyciszająca muzyka na-
szego wybitnego kompozytora bardziej 
przemówiła do odbiorców niż hałaśliwe, 
krzykliwe rytmy pop kulturowe, co jest 
zjawiskiem bardzo budującym w naszym 
skomercjalizowanym świecie. Pozwa-
la to mieć nadzieję, że perły nie zostają 
do końca zduszone przez plewy i praw-
dziwa wartość oraz wielkość wypłyną 
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na powierzchnię pomimo nie zawsze 
sprzyjających okoliczności, bo ludzie są 
zmęczeni kulturą masową i sięgają jednak 
po dzieła wybitne, przynoszące ukojenie 
– powiedział Pogorzelski.

Do słów prelegenta nawiązał pro-
boszcz parafi i św. Wawrzyńca, ks. Krzysz-
tof Krzesiński, który dziękując artystom 
za „wspaniałą strawę duchową”, pod-
kreślił elitarny charakter niedzielnego 
koncertu. Dziękując także władzom i sa-
morządowi Gminy Wiązowna, ks. Krze-
siński powiedział: – Marzy mi się cykl 
koncertów letnich w naszym kościele, 
koncertów odbywających się od maja do 
września, przynajmniej raz w miesiącu, 
na których zaproszeni artyści wykony-
waliby dzieła muzyki sakralnej. Już teraz, 
o ile nasze organy wytrzymają, zapraszam 
parafi an oraz wszystkich chętnych spoza 
naszej parafi i, na czerwcowy koncert mu-
zyki organowej.

Na prośbę proboszcza, spotkanie z mu-
zyką zakończył Apel Jasnogórski oraz uro-
czyste zasłonięcie obrazu Matki Boskiej 
Glinieckiej.

Poproszona o wypowiedź po koncer-
cie wójt Anna Bętkowska powiedziała:  
– Chętnie rozwiniemy naszą współpracę 
z parafi ą św. Wawrzyńca i przyczynimy się 
do tego, żeby marzenie księdza probosz-
cza o letnich koncertach mogło się ziścić. 
Zabytkowy kościół gliniecki to wspaniałe 
miejsce do prezentacji wartościowej mu-
zyki. Koncerty można połączyć ze spotka-
niami integracyjnymi na świeżym powie-
trzu w rodzaju pikników rodzinnych oraz 
zwiedzaniem Izby Regionalnej. W każdym 
razie formuła jest do uzgodnienia, Urząd 
Gminy chętnie włączy się do tego rodzaju 
inicjatywy. PIOTR KITRASIEWICZ


